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Forvaltning av ulv 

Siden i vår har regjeringen arbeidet med å følge opp rovviltforliket og Stortingets vedtak fra 

behandlingen av Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur.  

 

Rovviltnemndene åpnet nylig for lisensjakt på inntil 32 ulv i fire ulverevir i Hedmark. Disse 

vedtakene ble klaget inn for Klima- og miljødepartementet. Ulvebestanden ligger nå over 

Stortingets bestandsmål, og basert på kunnskapen om bestandsnivå lå det til rette for avvising 

av klagene på nemndenes vedtak. Departementets behandling av klagesakene må imidlertid 

også følge norsk lov vedtatt av Stortinget, samt internasjonale avtaler som Stortinget har 

vedtatt at Norge skal slutte seg til. I dette konkrete tilfellet slo Justis- og 

beredskapsdepartementets lovavdeling fast at det ikke forelå dokumentert skadepotensial slik 

at departementet kunne avvise klagene og godkjenne felling i tråd med nemndenes vedtak. 

 

Vi står dermed overfor en krevende situasjon i forvaltningen av ulv. 

 

Det var likevel ikke helt uventet at en slik situasjon kunne oppstå. I Meld. St. 21 (2015-2016) 

Ulv i norsk natur ble Stortinget orientert om at det kan oppstå situasjoner der ulvebestanden 

blir større enn et gitt bestandsmål uten at det samtidig foreligger juridisk grunnlag for å kunne 

tillate felling.  

 

Om et eksakt bestandsmål står det i meldingen blant annet: 

"Det er et vilkår for felling av ulv både etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven at 

formålet med uttaket må være å avverge alvorlig skade på blant annet husdyr og tamrein. Det 

kan således oppstå et dilemma når det registreres flere ulver enn det som fremgår av et eksakt 

bestandsmål, men som ikke kan tas ut fordi det ikke er hjemmel i regelverket (…)."  
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Om et intervallmål står det i meldingen blant annet: 

"Problemstillingen knyttet til felling og skadepotensial, slik beskrevet over, kan likevel bli 

aktuell avhengig av intervallets størrelse og øvre grense. Det vil si at det må tas høyde for at 

det også med et bestandsmål angitt i et intervall kan oppstå situasjoner hvor ulvebestanden er 

større enn øvre intervallgrense, uten at vilkårene for å tillate felling er oppfylt." 

 

Ved behandlingen av stortingsmeldingen den 6. juni 2016, jf. Innst. 330 S (2015-2016), 

vedtok Stortinget et intervallmål på 4-6 ynglinger av ulv per år, hvorav 3 skal være helnorske 

ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med, og ynglinger i grenserevir skal telle 

med en faktor på 0,5.  

I innstillingen legger Stortinget videre til grunn at vi skal følge våre internasjonale 

forpliktelser. Forlikspartene skriver at "forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av 

internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.".  

 

Regjeringen legger til grunn for sitt arbeid at rovviltforliket i Stortinget skal følges opp. Det 

gjelder også bestandsmålet, som ligger fast. På bakgrunn av situasjonen som har oppstått, 

legger regjeringen særlig vekt på følgende tiltak: 

 

 Arbeid for bedre å kunne dokumentere eventuelt skadepotensial i beiteprioriterte 

områder som følger av et høyere antall ulv i ulvesonen. Dette vil skje blant annet 

gjennom tett oppfølging og kartlegging av ulvebestanden samt dokumentasjon av 

skader på husdyr og tamrein. Det vil overvåkes nøye om økningen i bestanden 

medfører endringer i skadepotensial. Andre tiltak for å styrke dokumentasjonen vil 

også bli vurdert, for å avklare om vilkåret om å avverge alvorlig skade kan oppfylles 

slik at bestandsmålet kan følges opp. 

 

 Sørge for høy beredskap og lav terskel for å felle ulv i situasjoner der et tilstrekkelig 

skadepotensial finnes. Regjeringen vil også vurdere å senke terskelen ytterligere for 

felling av ulv i forkant av beitesesongen i prioriterte beiteområder.  

 

 Utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller 

belastninger innenfor ulvesonen, samt at regjeringen vil vurdere mulige ordninger for 

midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen. 

 

Situasjonen som har oppstått gjør det naturlig å samle forlikspartene i Stortinget for å drøfte 

saken. Jeg inviterer derfor forlikspartene på Stortinget til et møte i Klima- og 

miljødepartementet den 4. januar 2017 kl. 1400. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Vidar Helgesen  
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Kopi: 

- Miljøpartiet de grønnes stortingsgruppe v/Rasmus Hansson 

- Senterpartiets stortingsgruppe v/Marit Arnstad 

- Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe v/Heikki Holmås 

- Venstres stortingsgruppe v/Ola Elvestuen 


